
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 

Hotărârea	Consiliului	Facultății	nr.	786/09.10.2020		
	

referitoare	la	aprobarea	Criteriilor	suplimentare	față	de	standardele	minimale	
necesare	și	obligatorii	pentru	conferirea	titlurilor	didactice	din	învățământul	

superior	specifice	pentru	domeniul	de	teologie	la	Facultatea	de	Teologie	Romano-
Catolică	a	Universității	Babeș-Bolyai	

	
	
Având	 în	 vedere	 Art.	 28	 (1)	 din	 Metodologia	 de	 concurs	 pentru	 ocuparea	 posturilor	
diddactice	 și	 de	 cercetare	 vacante	 în	 Universitatea	 Babeș-Bolyai,	 aprobată	 în	 ședința	
Senatului	UBB	din	data	de	03.12.2018	prin	HS	nr.	22338	
	

Consiliul	Facultății	de	Teologie	Romano-Catolică,	
reunit	în	sedință	online	la	data	de	09.10.2020,	

hotărăște:	

	
Art.	 1.	 Se	 aprobă	 propunerea	 de	 Criterii	 suplimentare	 față	 de	 standardele	 minimale	
necesare	 și	 obligatorii	 pentru	 conferirea	 titlurilor	 didactice	 din	 învățământul	 superior	
specifice	 pentru	 domeniul	 de	 teologie	 la	 Facultatea	 de	 Teologie	 Romano-Catolică	 a	
Universității	Babeș-Bolyai.	
	
Art.	2.	Prezenta	hotărâre	se	comunică	Rectoratului	UBB	spre	informare.	
	
Art.	3.	Prezenta	hotărâre	se	comunică	Senatului	UBB	pentru	competentă	aprobare.	
	

Art.	4.	Textul	propunerii	de	Criterii	suplimentare	față	de	standardele	minimale	necesare	și	
obligatorii	pentru	conferirea	titlurilor	didactice	din	învățământul	superior	specifice	pentru	
domeniul	 de	 teologie	 la	 Facultatea	 de	 Teologie	 Romano-Catolică	 a	 Universității	 Babeș-
Bolyai,	cuprinsă	în	Anexa	1,	face	parte	integrantă	din	prezenta	hotărâre.	
	

	

	
Decan,		 	 	 	 	 	 	 	 Secretar	șef,	

	
Conf.	univ.	dr.	Ioan	Vik		 	 	 	 	 	 Magda	Kopacz	
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Anexa	1	la	HCF	nr.	777/09.10.2020	
	

Criterii	suplimentare	față	de	standardele	minimale	necesare	și	obligatorii	

pentru	conferirea	titlurilor	didactice	din	învățământul	superior	specifice	

pentru	domeniul	de	teologie	la	Facultatea	de	Teologie	Romano-Catolică	a	

Universității	Babeș-Bolyai	

	

1. Pentru	posturile	de	profesor,	conferențiar	și	lector	universitar	scoase	la	concurs	la	

Facultatea	de	Teologie	Romano-Catolică	este	obligatorie	acumularea	unui	număr	

de	puncte	suplimentare	față	de	standardele	minimale	naționale	specifice.		

2. Numărul	de	puncte	suplimentare	trebuie	să	fie	egal	sau	mai	mare	decât	10%	din	

suma	totală	a	punctelor	minimale	și	necesare	la	criteriile	C2,	C3,	C6	și	C7,	așa	cum	

aceasta	reiese	din	standardele	minimale	pentru	posturile	scoase	la	concurs,	adică	

minimum	60,8	puncte	suplimentare	la	un	post	de	profesor	universitar,	40,1	puncte	

suplimentare	 la	 un	 post	 de	 conferențiar	 universitar,	 respectiv	 20	 puncte	

suplimentare	la	un	post	de	lector	universitar.	

3. Numărul	 de	 puncte	 suplimentare	 obligatorii	 poate	 fi	 acumulată	 la	 oricare	 din	

criteriile	C2,	C3,	C6	și	C7.	

4. În	cazul	tuturor	punctelor	suplimentare	acumulate	față	de	standardele	minimale	

naționale	specifice	se	consideră	ca	rută	complementară:	

a. 	La	indicatorul	I.2.1.1.	 față	de	lista	 la	Observații,	nr.	5	se	încadrează	orice	

carte	publicată	la	o	editură	cu	prestigiu	internațional,	inclusă	în	lista	”Arte	

și	 științe	 umaniste”	 a	 CNCS	 sau	 lista	 A	 a	 CNATDCU;	 de	 asemenea	 se	

încadrează	 orice	 carte	 disponibilă	 în	 cel	 puțin	 10	 biblioteci	 ale	 unor	

instituții	 de	 învățământ	 superior	 și/sau	 de	 cercetare	 din	 celelalte	 state	

membre	ale	Uniunii	Europene	sau	statele	membre	ale	OCDE,	 indexate	 în	

Karlsruhe	 Virtual	 Catalog	 KVK	 (https://kvk.bibliothek.kit.edu)	 sau	

WorldCat	(https://www.worldcat.org).	

b. La	indicatorii	I.2.5.5.	și	I.2.5.6.	se	încadrează	traduceri	în	limba	română	sau	

în	cele	ale	naționalităților	conlocuitoare	altele	decât	germana.	



 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 

Extras	din	procesul	verbal	
al	ședinței	Consiliului	Facultății	de	Teologie	Romano-Catolică	din	data	

de	09	octombrie	2020	
	
Ședința	s-a	desfășurat	prin	mijloace	electronice	de	transmitere	la	distanță,	respectiv	prin	
votul	electronic	exprimat	de	către	membrii	Consiliului	Facultății.	
Din	 cei	 6	 membrii	 ai	 Consiliului	 Facultății	 de	 Teologie	 Romano-Catolică	 au	 votat	 6	
membri:	Prof.	univ.	dr.	abilitat	László	HOLLÓ,	Conf.	univ.	dr.	Zoltán	OLÁH,	Conf.	univ.	dr.	
Ioan	VIK,	Lect.	univ.	dr.	abilitat	Clara-Antonia	CSISZAR,	Lect.	univ.	dr.	Imre	Róbert	LUKÁCS,	
Student	Csilla	KEREKES-SALAMON.	
Cvorumul	ședinței	este	asigurat.	

• La	 punctul	 1	 al	 ordinii	 de	 zi	 membrii	 Consiliului	 Facultății	 votează	 asupra	
propunerii	 de	 Criterii	 suplimentare	 față	 de	 standardele	 minimale	 necesare	 și	
obligatorii	pentru	conferirea	titlurilor	didactice	din	învățământul	superior	specifice	
pentru	 domeniul	 de	 teologie	 la	 Facultatea	 de	 Teologie	 Romano-Catolică	 a	
Universității	Babeș-Bolyai	

• Rezultatul	votului	electronic	este	următorul:	6	voturi	pentru,	0	voturi	împotrivă,	0	
abțineri.		

	
	
Decan,		 	 	 	 	 	 	 	 	 Secretar	șef,	
Conf.	univ.	dr.	Ioan	VIK	 	 	 	 	 	 	 Magda	KOPACZ		
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